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Eindelijk weer een vrijwilligersborrel nadat het een aantal jaar niet heeft kunnen doorgaan door tante 

Corona. Voor mij was de coronatijd ook een tijd van besef wat voor impact vrijwilligerswerk heeft. 

Impact op je persoonlijke leven, ik had ineens bakken met vrije tijd die ik normaal invulde met 

vrijwilligerswerk voor NOVA. Maar ook impact die onze inzet heeft op de vereniging en het 

verenigingsleven.  

 

Zodra er maar een klein gaatje was na een lockdown werd er van alles georganiseerd om de verbinding 

met elkaar weer op te zoeken en vooral leuke dingen met elkaar te doen. Ik kan mij nog goed de maand 

juni van 2021 herinneren: vossenjacht, smokkelspel, A4D met broodje hamburger, feestavond en nog 

veel meer evenementen. Maar ook de verschillende commissies zoals de Technische Commissie die alle 

zeilen moest bijzetten om de competitie op te tuigen, de coronacoördinatoren of de kantinecommissie 

die ineens weer aan het werk moest. Wij zijn door de inzet van vele vrijwilligers, die hier vanmiddag ook 

zijn, een van de weinige clubs in de regio die geen enkel lid is verloren in de coronatijd. Dat is de impact 

die we met z’n allen als vrijwilliger maken en wat Nova zo’n fijne vereniging maakt. 

 

Ook onze accommodatie heeft de laatste tijd veel aandacht gekregen: het verplaatsen van het 

hoofdveld, nieuwe perkjes, speeltuin, openslaande deuren, nieuwe rolluiken, schilderwerk, achterstallig 

onderhoud, verduurzaming en kostenbesparingen. Veelal hetzelfde groepje vrijwilligers die taak voor 

taak onze accommodatie weer helemaal tiptop in orde heeft gemaakt. 

 

Als bestuur hebben we besloten dat we meer ruimte willen maken voor het stilstaan bij bijzondere 

vrijwilligers en bijzondere prestaties. We hebben een protocol opgesteld voor het aandragen van Leden 

van Verdiensten en Ereleden. Dat protocol gaan we aan onze leden voorleggen tijdens de Jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering, zodat we vanaf volgend seizoen hopelijk bijzondere vrijwilligers kunnen 

gaan decoreren met een uniek speldje.  

 

We zijn ook blij dat we inmiddels de eerste vruchten beginnen te plukken van de doelstelling om ouders 

eerder en meer te betrekken bij het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Zo zijn er steeds meer ouders 

die training geven en teams coachen en zien we ook vaker nieuwe gezichten achter de bar staan op 

wedstrijddagen. Het mooie is dat bijna alle ouders positief reageren op de vraag of ze iets willen 

betekenen voor Nova. Zo houden we het vrijwilligerswerk behapbaar voor alle leden! 

 

Dat is belangrijk want ook nu merken we nog dat op verschillende plekken in de vereniging te veel 

geleund wordt op dezelfde schouders. Als die schouders vervolgens, door welke reden dan ook, minder 

tijd krijgen voor Nova merk je dat direct in praktische zaken. Het spreekwoord is niet voor niets ‘vele 

handen maken licht werk’. 

 

Namens het hele bestuur wil ik jullie, de mensen die onze vereniging draaiende houden, enorm 

bedanken voor de inzet van de afgelopen jaren. Met jullie inzet zijn we glansrijk door een lastige periode 

gegaan en zijn we hard aan het bouwen aan een mooie toekomst voor Nova! Rondje van het bestuur en 

geniet van de borrelhapjes, het moet op! 

 



 


